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Hankintojen nykytilan ongelma
Hankitaan hinta edellä
• hankintahinnaltaan halvin on usein käytössä kallein
• halpa = lyhyt elinkaari
Ei huomioida elinkaarikustannuksia
• huollot ja varaosat
• akut, jopa 40% hankintahinnasta
• investoinnin todellinen kuoletusaika / käyttöikä
Konekannan joustamattomuus
• muuttuvat olosuhteet ja tarpeet
• konekanta ei vastaa tarpeita
• puhtaustaso laskee?
• henkilöstö kuormittuu – sairauspoissaolot?
Vaikeasti hallittava konekanta
• mikä konemalli kohteessa?
• mistä oikeat tarvikkeet, varaosat, huollot, konetilaukset, käyttöohjeet…?
Miksi sitoudutaan koneeseen eikä tarpeeseen?
• käyttämättä jääneen koneen poistot jatkuvat
• teknologia kehittyy
Investointibudjetti ei jousta yllättävässä tarpeessa
• tulevaisuuden hankintamäärärahat?
• riittävätkö kassavarat investointeihin?
• leasingrahoitus ei jousta
Ei toimita kiertotalousajattelun mukaisesti
• koneiden koko elinkaarta ei hyödynnetä
Miksi siivouskoneita ei vuokrata – kuten IT-laitteet, ajoneuvot, työkoneet, puhelimet….
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Hako Huoleton on joustava
ja turvallinen konepalvelu
Palveluun sisältyy oikea kone, oikeaan aikaan,
oikeassa paikassa ja koulutus koneen käyttöön.
Koneen ylläpito ja hallinta on helppoa Hako Huoletonsovelluksen avulla. Koneen lyhyt irtisanomisaika,
ainoastaan 3 kk, takaa että käytössäsi on aina oikea
määrä tarkoituksenmukaisia koneita.
Hako Huoleton-sovellus
Hako Huoleton-sovellus aina mukanasi älylaitteellasi
tai tietokoneellasi, jolla helppo
ylläpitää ja hallita Hako Huoleton - konekantaa. Sovelluksella
voit tutustua eri konemalleihin,
tilata koneen, tilata omaan
koneeseesi
aina
oikeita
varaosia, tarvikkeita tai huollon.
Sovelluksen avulla näet myös
helposti ja nopeasti omat konemallit ja niiden sijainnin. Sovelluksen käyttöoikeuksien laajuus
räätälöitävissä organisaatiosi eri
tasoille. Koneiden opastusvideot, pika- ja käyttöohjeet löytyvät
sovelluksesta mallikohtaisesti.

1 Markkinajohtajan Saksalainen laatu.
2 Laaja laadukas ergonominen konevalikoima muuttuviin
tarpeisiin.
3 Palvelun kuukausihintaan sisältyy huoltokäynnit
varaosineen, myös akut, ei yllättäviä huoltokuluja.
4 Huollon- ja ennakkohuollon sisältyminen kuukausihintaan
varmistaa aina moitteettomasti toimivat koneet.
5 Koneen tarvekartoitus kohdekohtaisesti varmistaa koneen
soveltuvuuden kohteessa täydellisesti.
6 Hako Palvelujärjestelmän mukaiset kartoitukset ja
koulutukset tukimateriaaleineen mahdollistavat koneiden
tehokkaan ja turvallisen käytön.
7 Joustaa muuttuvissa tilanteissa. Vain kolmen kuukauden
irtisanomisaika. Koneen vaihto olosuhteiden muuttuessa
mahdollista ilman irtisanomisaikaa.
8 Kiinteät hinnat julkiselle sektorille, ei jatkuvaa kilpailutusta.
9 Hako Huoleton -sovellus, koneiden ylläpito ja hallinta
helppoa -> varaosat, kulutusosat, huollot…
10 Kaikki toimintamme perustuu kestävän kehityksen
periaatteisiin. Tuotteidemme suunnittelu, valmistus, pitkä
elinkaari ja kierrättäminen toteutetaan kiertotalouden
periaatteita noudattaen. Laadukkaalla, suunnitelmallisesti
huolletulla koneella on mahdollisesti useita eri käyttökohteita
elinkaarensa aikana.

Turvallista puhtautta. Koneemme
täyttävät tiukimmat vaatimukset.

Hako: Ympäristöystävällinen alusta alkaen
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Osto, vuokraus, leasing
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osa kaikkea toimintaamme.
Tästä olemme saaneet vahvistuksen riippumattomilta
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Vanha Porvoontie 256 C
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